Statement Juristenvereniging Pro Vita
De voorgenomen verruiming van de Euthanasiewet vanwege “Voltooid leven”
Woensdagavond 12 oktober publiceerden de ministers Schippers (Volksgezondheid)
en Van der Steur (Justitie) namens het kabinet hun brief over 'voltooid leven'. In deze
brief pleiten zij voor een nieuwe ruimere wet om het leven van mensen met een
'voltooid leven' met medicijnen te kunnen beëindigen. Het leek even alsof er geen
ruimte was voor verbazing, ontzetting of vragen. Kritische vragen die onder meer op
Twitter werden gesteld, waren onderwerp van een debat om excuses aan te bieden.
Maar het gaat hier om fundamentele zaken waarover gesproken en nagedacht moet
worden.
Het is goed om met elkaar een pas op de plaats te maken. Hier past een echt
inhoudelijk debat over de wens van het kabinet. Zeker als we bedenken dat de
‘unanieme’ inkt van het adviesrapport 'Voltooid leven' van de commissie Schnabel
net een half jaar is opgedroogd. Deze Commissie heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar het onderwerp 'voltooid leven' en inzichten gegeven vanuit allerlei
gezichtspunten. Ook het juridisch kader is uitgebreid aan de orde gekomen. Wij als
Juristenvereniging Pro Vita (JPV) hebben onze bijdrage aan het rapport gegeven.
De commissie Schnabel concludeerde unaniem dat het niet wenselijk is om de
huidige juridische mogelijkheden inzake hulp bij zelfdoding te verruimen. Waarom
schuift het kabinet dit gedegen rapport zomaar terzijde?
Het kabinet loopt qua verantwoordelijkheid geheel om het maatschappelijke
probleem van de sociale nood van ouderen heen en focust op twee begrippen:
autonomie en barmhartigheid. Op grond van die beide begrippen meent het kabinet
dat er een nieuwe wettelijke regeling nodig is voor 'voltooid leven'. Mensen die
voortdurend zelfbeschikking eisen, denken onvoldoende of niet na over de gevolgen
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voor anderen. Waar ‘ik’ regeert gaat ‘wij’ het land uit. Het kabinet laat de bron van de
sociale nood bestaan en schrijft mensen in hun sociale nood blijkbaar af.
De JPV roept het kabinet op om pas op de plaats te maken met dit ingezette traject.
Autonomie is niet een absolute waarde en uitgangspunt van onze mensenrechten.
De menselijke waardigheid en beschermwaardigheid van het menselijk leven liggen
als een fundament onder de mensenrechten. Het kabinet dient daar rekenschap van
te geven en zich te bezinnen over alle juridische consequenties. Zeker nu er zo'n
uitvoerig rapport van de door het kabinet zelf genoemde 'commissie van wijzen' ligt.
Een goede vertaling van “menselijke waardigheid” vanuit universele mensenrechten
richting de Nederlandse euthanasie-problematiek vraagt om een specialistische en
gedegen kennis van zaken.
De JPV wil graag verder betrokken blijven bij de discussies rondom 'voltooid leven'.
Wij roepen minister Schippers op om een solide en specialistisch vervolg te
organiseren op basis van de uitkomsten van het rapport Schnabel.
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